
 فـآتوهم أيمـانكم عقـدت والـذين واألقربـون الوالـدان تـرك ممـا موالي جعلنا (( ولكلتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

(( أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، قــال اهللا تبــارك وتعــاىل:  . شــهيدا )) شــيء كــل علــى كــان اهللا إن نصــيبهم

أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن اهللا كان على كـل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان واألقربون والذين عقدت 

ا علـى بعــض ومــن تفضــيل نملــا ذكــر اهللا سـبحانه وتعــاىل بــل ملــا ـى عــن متــين مـا فضــل اهللا بــه بعضــ شـيء شــهيدا ))

الرجال على النساء باملرياث بني عزوجل أنه جعل لكل من ذكر أو أنثى موايل واملوايل مجع موىل واملـوىل يطلـق علـى 

؛ منهـا متـويل األمـور ، ومنهــا الناصـر ، ومنهـا املعتـق ، ومنهـا العتيــق ، فهـو لـه عـدة معـاين ؛ واللفظــة  معـاين متعـددة

؛ وقـد انتقـد بعـض النـاس والسـيما الزنادقـة انتقـد اللغـة  الواحدة اليت يتعدد معانيها تسمى عنـد أهـل العلـم باملشـرتك

كة أن تكـون معـاين متعـددة للفـظ واحـد وأن العـرب عجـزوا العربيـة وقـال إن اللغـة العربيـة فقـرية بسـبب األمسـاء املشـرت 

عــم أن االشــرتاك يف اللفــظ أن جيعلــوا لكــل معــىن لفظــا مســتقال ؛ وهــذا القائــل جــائر ، جــائر يف حكمــه ؛ ألنــه إذا ز 

يف اللغــة هــو عجــز عــن إعطــاء كــل معــىن لفظــا خاصــا بــه فإنــه قــد أغفــل شــيئا آخــر ضــده وهــو الــرتادف فــإن فقــط . 

إثراء للغة العربية وسـعة للغـة العربيـة ، حيـث تطلـق كلمتـان فـأكثر علـى معـىن واحـد ؛ فاإلنسـان العـادل  الرتادف فيه

ينظر هذا وهذا ، مث إن يف األمساء املشرتكة دليـل علـى فطنـة العـرب وذكـائهم وحـدقهم حيـث يفسـرون كـل لفـظ مبـا 

، فهـذا دليـل علـى   سـياق ويـراد ـا شـيء آخـريناسبه بالسياق ، فالعني مثال تأيت يف سـياق ويـراد ـا كـذا وتـأيت يف

أن العرب عندهم حدق وفطنـة قويـة حبيـث يتعـني املعـىن يف اللفظـة واحـدة ذات معـان متعـددة حبسـب السـياق وهـو 

أيضـا فـتح بــاب للتأمـل والتفكــر أن اإلنسـان يقـف هــذه الكلمـة تطلــق علـى عـدة معــان فمـا معناهــا يف هـذا الســياق 

ويتأمل وينظر ؛ ولكن بعض الناس يكون مغرضـا أو سـطحيا فريمـي اللغـة العربيـة مبـا هـي فيقتضي أن يشد اإلنسان 

بريئــة منــه ؛ إذا املــوىل يطلــق علــى عــدة معــاين ؛ فمــا الــذي يعــني املعــىن ؟ الســياق وقــرائن األحــوال ، هــذا هــو الــذي 

(( جعلنـا مـوالي ممـا تـرك الوالـدان وقولـه:  يعني املعىن ؛ فالسياق قـرائن لفظيـة واألحـوال قـرائن حاليـة تبـني املـراد .

هــذه متعلقــة بشــيء حمــذوف وال يســتقيم املعــىن إذا جعلناهــا  واألقربــون )) (( مــوالي ممــا تــرك )) (( ممــا تــرك ))

(( يوصـيكم اهللا يناسبها إرث ، قال اهللا تعـاىل:  (( ترك ))الشيء احملذوف مقدر مبا يناسب املكان   متعلقة مبوايل

 (( ولكـم نصـف مـا تـرك أزواجكـم ))وقـال يف اآليـة الثانيـة الـيت تليهـا:  ل حـظ األنثيـين ))في أوالدكم للذكر مث

علمنا أن املقدر يرثون مما تر الوالدان واألقربـون ، ويؤيـد هـذا التقـدير قـول النـيب  (( مما ترك الوالدان ))فلما قال: 

" مـن " (( ممـا تـرك )) ؛ إذا  رجل ذكر )( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

 (( واألقربــون ))ومهــا األب واألم  (( ممــا تــرك الوالــدان ))بيانيــة أو تبعيضــية واملتعلــق حمــذوف والتقــدير: يرثــون ؛ 

وهم من عدى الوالدين ، وإمنـا فسـرنا األقـربني مـا عـدى الوالـدين مـع أن الوالـدين أقـرب النـاس ألن العطـف يقتضـي 



اهللا تعاىل جعل املوايل يرثون مما ترك الوالدان ؛ ومن هم املوايل الذين يرثون مما تـرك الوالـدان ؟ هـم الفـروع املغايرة ؛ ف

الوالـدة ؛ إذا الـوارث هـو املولـود وهـم الفـروع ؛ وقـد بـني اهللا سـبحانه وتعـاىل يف كتابـه كيـف يرثـون: إذا انفـرد الـذكور 

نـاث فـريثهم بـالفرض فقـط ، وإذا انفـرد الـذكور فـإرثهم بالتعصـيب فقـط أو انفرد اإلناث أو اجتمعوا ، فإذا انفـرد اإل

، وإذا اجتمعوا فإرثهم بالتعصيب لكن ختتلف جهتـه ، فالـذكور عصـبة بـالنفس واإلنـاث عصـبتهم بـالغري يعـين وهـم 

( (ومل يقـــل: القرابـــات بـــل قـــال: هـــذه كلمـــة واســـعة  (( واألقربـــون ))الـــذكور أي العصـــبة بســـبب غـــريهم ؛ وقولـــه: 

يكـون لألقـرب فـاألقرب حـىت ذوي الفـروع يفضـل األقـرب علـى األبعـد ، فالبنـت مـع بنـت ألن املرياث  األقربون ))

االبــن هلــا النصــف ولبنــت االبــن الســدس ، والبنتــان يســقطان بنــات االبــن ، واألخــت الشــقيقة مــع األخــت ألب هلــا 

أي األقـــرب  (( األقربـــون ))وهلـــذا قـــال: النصـــف ، واألختـــان الشـــقيقتان تســـقطان األخـــوات ألب ، وهلـــم جـــرا ؛ 

مـن املعاقـدة وهـي  (( عاقدت ))و (( عقدت ))فيها قراءتان سبعيتان:  (( والذين عقدت أيمانكم ))؛  فاألقرب

املعاهدة ، ومسيت املعاهدة عقدا ألا إبرام مليثاق بني املتعاهدين ؛ وكانوا يف اجلاهليـة يتعاقـدون علـى الـوالء واإلرث 

(( علــى حســب شــروط بيــنهم إمــا أن يقــول لــك أنــت ســدس مــا ورائــي أو ثلــث أو ربــع حســب مــا يتفقــون عليــه ؛ 

آتــوهم أي أعطــوهم ، ويف اللغــة العربيــة أتــوا أأتــوهن وآتــوهم وأتــوهم  والــذين عقــدتم أيمــانكم فــآتوهم نصــيبهم ))

وآتوهم ، اليت باملد مبعىن اإلعطاء واليت بالقصر مبعىن ايء واليت مبعىن اإلعطاء تنصب مفعولني كالمهـا فضـلة لـيس 

املبتـداء واخلـرب  هذه نصـبت مفعـولني لـيس أصـلهما (( فآتوهم نصيبهم ))عمدة أي ليس أصلهما املبتداء واخلرب ؛ 

ما نصـيبهم ؟ نصـيبهم مقـدر حبسـب مـا يتفـق املتعاقـدين عليـه ألن هـذا مـن  (( فآتوهم نصيبهم ))ومها مفعولني ، 

الوفاء بالعهد والوفاء بالعهد مما جاءت به الشريعة حىت إن الرسول عليـه الصـالة والسـالم حـذر مـن إخـالف الوعـد 

نصـيبهم إن اهللا كـان علـى كـل شـيء شـهيدا )) (( إن اهللا كـان علـى   (( فـآتوهموبني أنه من خصـال املنـافقني ، 

اجلملة كما نعلم خربية مؤكدة بإن وكان فعـل ماضـي تفيـد االتصـاف بامسهـا خلربهـا علـى وجـه  كل شيء شهيدا ))

ي دالـة الدوام واالستمرار فهي مسـلوبة الزمـان يعـين ليسـت دالـة علـى زمـان مضـى كمـا هـو شـأن فعـل املاضـي بـل هـ

أي رقيبــا  (( إن اهللا كــان علــى كــل شــيء شــهيدا )) (( شــهيدا ))ثبــوت االتصــاف ــذا الوصــف أزال وأبــدا  علــى

ـــد التهديـــد ، ديـــد مـــن أخفـــى شـــيئا ممـــا يســـتحقه الوالـــدان  مطلقـــا علـــى كـــل شـــيء ؛ وهـــذه اجلملـــة اســـتئنافية تفي

وتعــاىل بــل هــو علــى كــل شــي شــهيد ؛  واألقربــون والــذين أعقــد األميــان بأنــه إذا أخفــاه فلــن يغيــب علــى اهللا ســبحانه

وهــذه اآليــة نســخت بآيــة املواريــث ، وهــل هــو نســخ مقيــد أو نســخ مطلــق ؟ علــى قــولني مــن العلمــاء ؛ مــنهم مــن 

قال: إنه نسخ مقيد فيما إذا وجد ذوي األرحام ، فإن مل يوجد توارث املتعاقـدان مبـا اتفقـا عليـه ؛ ومـنهم مـن قـال: 

الة مطلقـا ؛ والثـاين الـذي عليـه مجهـور العلمـاء واألول عليـه شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة إنه نسخ مطلق فـال إرث بـاملوا



؛  (( الوالــدان واألقربــون ))إشــكال يف قولــه:  .رمحــه اهللا . الظــاهر أن اآليــة مــا فيهــا إشــكال مــن جهــة اإلعــراب 

يف اآليــة مــن  الــراجح .فيهــا إشــكال ؟ مــا أظــن فيهــا إشــكال ؛ الــراجح ؟ الــراجح هــو مــا تــرجح بالــدليل ، هــذا هــو 

الفوائــد: إثبــات اجلعــل هللا عزوجــل ، وهــذا مــن الصــفات الفعليــة ألنــه يتعلــق مبشــيئته ، مث إن اجلعــل الــذي نســبه اهللا 

(( وجعلنـاكم أكثـر لنفسه عزوجل ينقسم إىل قسمني: جعل شرعي ، وجعـل كـوين ؛ شـرعي وكـوين ؛ فقولـه تعـاىل: 

ومـا أشـبهها كلهـا جعـل كـوين ؛  علنا الليل لباسا وجعلنا النهـار معاشـا ))(( وجهذا جعل كوين ؛ وقوله:  نفيرا ))

: (( مــا جعــل اهللا مــن بحيــرة هــذا جعــل شــرعي ، وكــذلك قولــه تعــاىل (( ولكــل جعلنــا مــوالي ))وقولـه تعــاىل هنــا: 

حيــرة (( مــا جعــل اهللا مــن بهــذا جعــل شــرعي وال يصــح أن يكــون جعــال كونيــا ؛ ملــاذا ؟  وال ســائبة وال وصــيلة ))

ملــاذا ال يصــح أن يكــون جعــال كونيــا ؟ ال يصــح أن تكــون جعــال كونيــا ألــا موجــودة وهنــا منفيــة ، إذا مــا  ... ))

جعلها شرعا ولكن جعلها قدرا ؛ الفرق بني اجلعل القدري واجلعل الشـرعي كـالفرق بـني اإلرادة الكونيـة والشـرعية ؛ 

وقــد ال يقــع ، واجلعــل الكــوين ال يتعلــق مبــا حيبــه اهللا بــل يكــون وقــد يقــع مــن العبــاد فاجلعــل الشــرعي حمبــوب إىل اهللا 

  فيما حيبه وفيما ال حيبه وهو واقع والبد .

وبالســبب  (( ممــا تــرك الوالــدان واألقربــون ))ومــن فوائــدها: إثبــات اإلرث بالنســب والســبب ، بالنســب لقولــه: 

فـإن هـذا سـببه اإلنسـان فعـل اإلنسـان كالزوجيـة فإـا سـبب وليسـت بنسـب  (( والذين عقدت أيمانكم ))بقوله: 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن األقرب مقدم على األبعد يف بـاب املـرياث ، أخـذناها  ، والعتق سبب وليس بنسب .

  وذكرنا يف الشرح ما يتبني به هذا األمر . (( واألقربون ))من قوله: 

(( والــذين عقـدت أيمــانكم سـالمية بإجيـاب الوفـاء بــالعهود والوقـود ؛ لقولـه تعـاىل: ومـن فوائـدها: كمـال شــريعة اإل

ومن فوائدها: وقوع النسب يف الشريعة ؛ ألن هذه اآلية منسوخة إما مطلقا وإمـا نسـخا مقيـدا ؛ وقـد اختلـف  . ))

(( مــا ننســخ مــن آيــة أو : علمــاء امللــة يف النســخ ؛ فــأكثر األمــة علــى أن النســخ ثابــت يف الشــريعة ، يف قولــه تعــاىل

(( فـــاآلن اآلن كـــان بـــاألول حرامـــا  (( فـــاآلن باشـــروهن ))ولقولـــه تعـــاىل:  ننســـها نـــأت بخيـــر منهـــا أو مثلهـــا ))

(( اآلن خفــف اهللا عــنكم وعلــم أن ولقولــه تعــاىل:  باشــروهن وابتغــوا مــا كتــب اهللا لكــم وكلــوا واشــربوا ... ))

( كنت نهيـتكم عـن زيـارة القبـور النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  وهذا صريح يف النسخ ؛ ولقول فيكم ضعفا ))

؛ وقال بعض العلماء ، أبو مسلم األصـفحاين ال نسـخ يف الشـريعة ومحـل النسـخ علـى التخصـيص وقـال  فزوروها )

 إن مقتضى احلكم األول استمراره إىل يوم القيمة فإذا ألغي فهـذا ختصـيص بـالزمن أي أنـه صـار بعـد أن كـان شـامال

للــزمن كلــه صــار خاصــا للــزمن الــذي قبــل النســخ ؛ ولكــن هــذا تكلــف ومــا الــذي جيعلنــا نفــر مــن كلمــة النســخ وهــي 

موجــودة بلفظهــا يف القــرآن وموجــودة مبعناهــا يف القــرآن وموجــودة مبعناهــا يف الســنة أيضــا ، مــا الــذي جيعلنــا نفــر ؛ 



؛ ألنــه إن كانــت املصــلحة يف احلكــم الثــاين فلمــا  وأنكــر اليهــود النســخ وقــالوا ال ميكــن إن اهللا ينســخ حكمــا حبكــم 

كان احلكم األول ؟ وإن كانت املصلحة يف احلكم األول فلمـاذا كـان احلكـم الثـاين ؟ وإن كانـت األول قـد خفيـت 

علــى اهللا فهــذا يســتلزم وصــف اهللا باجلهــل ، فــاألول يســتلزم وصــف اهللا بالســفه ـ والعيــاذ بــاهللا ـ ألنــه فعــل خــالف 

ثـــاين يســـتلزم وصـــف اهللا باجلهـــل ؛ واضـــح ؟ فيقـــال هلـــم: املصـــلحة ختتلـــف بـــاختالف الزمـــان واملكـــان احلكمـــة ، وال

؛ ألـيس كـذلك ؟ بلـى ، وإذا كـان كـذلك فـاهللا عزوجـل يثبـت هـذا احلكـم مـادام فيـه مصـلحة لألمـة وينسـخه واألمة 

للحـم وبظلمكـم حـرم اهللا علـيكم ؛ وأنتم يا بين إسرائيل كان حال لكم ا إذا كان ليس ملصلحة ، وهذا غاية احلكمة

طيبــات أحلــت لكــم ، حرمهــا علـــيكم بعــد أن كانــت حــالال ، مث إن شـــريعتكم ناســخة للشــريعة الــيت ســـبقتها وإذا 

فيهــا  (( والــذين عقــدت أيمــانكم ))قلـتم ال نســخ أبطلــتم شــريعتكم ؛ ألــا تنسـخ مــا قبلهــا ؛ إذا يف اآليــة الكرميــة 

فـإذا قـال قائـل: كيـف نـؤتيهم  (( فـآتوهم نصـيبهم ))الوفاء بالعهد ؛ لقوله:  ومن فوائدها: وجوب . إثبات النسخ

نصـــيبهم واملعاقـــدة باطلـــة معاهـــدة هـــذه ؟ قلنـــا مل تبطـــل إال بعـــد النســـخ بعـــد نـــزول اآليـــة ؛ أمـــا مـــا ثبـــت قبـــل ذلـــك 

همـا بعــد ومـن فوائـدها: إثبـات شـهادة اهللا عزوجــل علـى كـل شـيء ، وأن كـل شـيء م فالواجـب أن يؤتـوا نصـيبهم .

؛ أليـش ؟ ألن اإلنســان  ويرتتــب علـى ذلــك التحـذير مـن خمالفــة اهللا سـبحانه وتعــاىل ومهمـا بطـن فإنــه مشـهود هللا .

إذا علــم بــأن اهللا شــاهد عليــه أمســك عــن كــل مــا يغضــب اهللا وقــام مبــا جيــب رضــاه ، وهــذه األمســاء الــيت ختــتم ــا 

ملعـىن فقـط بـل ينبغـي أن يـرتىب عليهـا ويكـون مسـلكه علـى اآليات ينبغي لإلنسان أن ال يكـون جامـدا فـيفهم منهـا ا

حســب مــا تقتضــيه هــذه األمســاء ، فمــثال إذا علمــت أن اهللا عــالم الغيــوب لــيس معناهــا أن تــدرك أن اهللا يعلــم كــل 

شــيء فقــط ، هــذا اإلدراك يســتوي فيــه الكــافر واملســلم حــىت الكفــار الــذين يعرفــون اللغــة العربيــة يعرفــون مثــل هــذا 

ن املهــم هــو الــرتيب مبقتضــى هــذا الوصــف وهــو علــم الغيــب ، وهــذه مســألة مهمــة ال يفطــن هلــا كثــري مــن اللفــظ لكــ

مــن فوائــد اآليــة الكرميــة: أن اإلنســان إذا آمــن بــأن اهللا علــى كــل شــيء شــهيد مــاذا يصــنع ؟  النــاس ؛ فيقــال مــثال: 

مـن أمسـاء اهللا ، شـهيد مـن أمسـاء اهللا  حيذر وخياف ويتق اهللا عزوجل ؛ وهل الشهيد من أمساء اهللا أو من أوصـافه ؟

(( الرجـــال قوامـــون علـــى النســـاء بمـــا فضـــل اهللا بعضـــهم علـــى بعـــض وبمـــا أنفقـــوا مـــن مث قـــال اهللا عزوجـــل:  .

البـالغ مـن  مجع رجل أي مجـع تكسـر وهـو (( الرجال )) . أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ... ))

، والــذكر يطلــق علــى البــالغ وغــري البــالغ ؛ وهلــذا جــاء يف  بــين آدم الــذكور ، البــالغ مــن بــين آدم الــذكور يســمى رجــال

مع أنه لو قال: فألوىل ذكر ، اكتفي به ، ولـو قـال: رجـل ، خلـرج بـذلك  ( وما بقي فألولى رجل ذكر )احلديث: 

ليبــني أن الكــرب لــيس بشــرط يف اســتحقاق التعصــيب بــل ولــو  الصــغري فــال يكــون عاصــبا ؛ لكــن جــاءت كلمــة ذكــر 

: بلـــى هلـــا معـــىن وهـــو  فـــإذا قـــال قائـــل: إذا ذكـــر الرجـــل زيـــادة ، زيـــادة ال معـــىن هلـــا ؟ فـــاجلواب كـــان دون الرجولـــة .



(( ألنــه رجــل يرتتــب عليــه مســئوليات ال ترتتــب علــى املــرأة . ؛ اإلشــارة إىل أنــه ـ أي الــذكر ـ كــان أوىل بالتعصــيب 

مـن قـائم ، فلـو قيـل يف غـري القـرآن:  مجع قوام ، وقوام صـيغة مبالغـة لرجال قوامون على النساء )) (( قوامون ))ا

الرجـــال قـــائمون علـــى النســـاء ، لكـــان املعـــىن دون كلمـــة قوامـــون ؛ ألن قوامـــون صـــيغة املبالغـــة تقتضـــي القوامـــة علـــى 

شــئت قــل: مجــع امــرأة لكنــه مــن غــري اللفــظ ؛ ألــا مجــع نســوة ، وإن  (( النســاء ))النســاء يف كــل حــال ؛ وقولــه: 

(( بمـا فضـل اهللا بعضـهم  أحيانا جيمع املعىن على غري لفظ املفرد ، فإبـل مجـع ؟ ال واحـد لـه مـن لفـظ مجـع بعـري .

الباء هنا للسببية و " ما " جيوز أن تكـون مصـدرية وجيـوز أن تكـون موصـولة ؛ فـإن جعلتهـا موصـولة  على بعض ))

: بالـــذي فضـــل اهللا بعضـــهم علـــى بعـــض ؛ وحينئـــذ حنتـــاج إىل عائـــد يعـــود إىل املوصـــول فيكـــون العائـــد صـــار التقـــدير

(( يأكـل  حمذوفا تقديره: مبا فضل اهللا به بعضهم على بعض ، وحذف العائد املشـهور يف اللغـة ، ومنـه قولـه تعـاىل: 

ضـهم علـى بعـض )) (( فضـل (( بمـا فضـل اهللا بعأي منـه ؛ يقـول:  كما تـأكلون منـه ويشـرب ممـا تشـربون ))

زاد ، الفضل هو الزيادة أي زاد بعضهم على بعض ؛ واملزيد هو من ؟ من املزيد ؟ الرجال ؛ واملزيـد عليـه النسـاء  ))

تعــود علــى النســاء ؛ فمــا الــذي فضــل اهللا بــه  (( علــى بعــض ))بعــض هنــا تعــود علــى الرجــال  (( بعضــهم ))؛ إذا 

ك ... ؛ ؛ ... اهللا يعينــك علــى زوجتــ (( وبمــا أنفقــوا مــن أمــوالهم ))لــه: ... تقتضــي بقو الرجــال علــى النســاء ؟ 

فضل اهللا بالقوة ؛ يعين بالقوة الظاهرة والباطنـة ، فبـالقوة الظـاهرة قـوة البـدن ؛ وهلـذا جتـد الرجـل بـل جتـد الـذكر حـىت 

مــن غــري بــين آدم جتــده أقــوى مــن األنثــى وأكــرب عضــالت وأشــد ، هــذه مــن القــوة الظــاهرة ؛ القــوة الباطنــة التحمــل 

والشــجاعة والعــزم ؛ املهــم أن اهللا فضــل الرجــال علــى النســاء بــالقوة  والصــرب والــذكاء والعقــل ومــا إىل ذلــك أي نعــم

(( بمـا أنفقـوا وهـذا تفضـيل اخلـارجي  (( وبمـا أنفقـوا مـن أمـوالهم ))؛ السـبب الثـاين قـال: الظاهرة والقوة الباطنـة 

ملـرأة ضـعيفة ال أي على النسـاء ؛ فالرجـل هـو املسـئول علـى اإلنفـاق علـى املـرأة وا (( من أموالهم ))أي الرجال )) 

أي أمـــوال الرجـــال ، فبســـبب التفضـــيل  (( مـــن أمـــوالهم ))تســـتطيع أن تكتســـب فالرجـــل هـــو املســـئول ؛ وقولـــه: 

  اجلسدي القوة الظاهرة والقوة الباطنة وبسبب التفضيل اخلارجي وهو اإلنفاق باملال صار الرجل أفضل من املرأة .

 أنفقـوا وبمـا بعـض علـى بعضـهم اهللا فضـل بمـا النساء على ونقوام (( الرجالأعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ؛ 

 فعظــــوهن نشــــوزهن تخــــافون والالتــــي اهللا حفــــظ بمــــا للغيــــب حافظــــات قانتــــات فالصــــالحات أمــــوالهم مــــن

 خفـتم كبيـرا وإن عليـا كـان اهللا إن سـبيال علـيهن تبغـوا فال أطعنكم فإن واضربوهن المضاجع في واهجروهن

 عليمـا كـان اهللا إن بينهمـا اهللا يوفـق إصـالحا يريـدا إن أهلهـا مـن وحكما أهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق

  خبيرا ))

 بعضــهم اهللا فضـل بمـا النسـاء علـى قوامـون (( الرجــالأعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: 



هــذا مبــدأ درس الليلــة وقبــل البــدء بــذلك نــئكم مبــا مــن اهللا بــه علينــا مجيعــا مــن إكمــال هــذا الشــهر  بعــض )) علــى

املبارك شـهر رمضـان صـياما وقيامـا ونسـأل اهللا تعـاىل أن يتقبـل منـا ومـنكم صـاحل األعمـال وأن يتجـاوز عـن التفـريط 

شـــهر الكـــرمي الـــذي صـــيامه وقيامـــه ســـبب واإلمهـــال ؛ ومـــن حكمـــة اهللا عزوجـــل ورمحتـــه بعبـــاده أنـــه مـــا انتهـــى هـــذا ال

لتكفــري الســيئات ومغفــرة الــذنوب إال وأعقبــه مباشــرة شــهور احلــج إىل بيــت اهللا الــذي قــال فيــه رســول اهللا صــلى اهللا 

فاملواسـم اخلـري وهللا احلمـد متعـددة كثـرية  ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )عليه وآله وسلم: 

ه وتعـاىل كتـب كتابـا عنـده أن رمحتـه سـبقت غضـبه ؛ وهلـذا كانـت أسـباب الرمحـة أكثـر بكثـري وذلـك ألن اهللا سـبحان

من أسباب العقوبة واألخذ ، كل هذا من رمحة اهللا سبحانه وتعاىل بالعبد ، والذي ينبغي للمسـلم إذا عمـل الطاعـة 

الــذي مــن علينــا بالعمــل أن يتقبلــه  أن يكــون إىل الرجــاء أقــرب منــه إىل اخلــوف ، فــإذا كنــا نرجــوا اهللا ســبحانه وتعــاىل

منا حىت ندرك هذا الفضل العظيم فال ينبغي أن نرجع بعده إىل سوء األعمـال واإلمهـال والتفـريط ؛ بـل يكـون ذلـك 

حافظا لنا على اجلد واالجتهاد يف العمل الصاحل من فعل العبادات اخلاصة ونفع العباد على سبيل العمـوم بكـل مـا 

؛ فـإن إلقـاء السـالم لطيبة باألمر باملعروف ، بالنهي عن املنكر ، بالتعليم حىت بإلقاء السالم يستطيع ولو بالكلمة ا

( والـذي نفسـي بيـده ال تـدخل الجنـة حتـى تؤمنـوا من أسباب دخول اجلنة كما قال النيب عليه الصالة والسالم: 

فإفشــاء الســالم مــن  م بيــنكم )وال تؤمنــوا حتــى تحــابوا أفــال أخبــركم بشــيء إذا فعلتمــوه تحــاببتم أفشــوا الســال

أسباب احملبة واحملبة من كمال اإلميان واإلميان من أسباب دخول اجلنة ، فهي حلقات سلسلة يتبـع بعضـها بعضـا ؛ 

خـواص الطلبـة جنـدهم ال يفشـون السـالم فيمـا بيـنهم ، ميـر الواحـد بأخيـه  والسـيماومع األسـف أن كثـريا مـن النـاس 

ا الشك أنه خطأ وخالف اآلداب الشرعية اليت هي من مثـرات طلبـة العلـم ؛ والعلـم إذا فال يلقي إليه السالم ؛ وهذ

مل يكن نافعا فاجلهل خري منه ؛ ألن اجلاهل يعرف نفسـه وقـد يـتعلم واجلاهـل معـذور خبـالف العـامل ؛ كـذلك جيـب 

تعــاطفهم كمثــل الجســد ( فــإن مثــل المــؤمنين فــي تــوادهم وتــراحمهم و علينـا إلقــاء املــودة بيننــا والســيما األقــارب 

ومما ينبغي بـل جيـب علـى طالـب العلـم  الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )

إذا كان يريد العلم حقيقة أن حيرص على العلم بقدر اسـتطاعته لـيال وـارا سـرا وجهـارا ألن العلـم منالـه رفيـع وعـال 

ن أعطيتـه بعضـك فاتـك كلـه " فالبـد مـن احلـرص واجلمـع مجـع الفوائـد وقد قيل " أعط العلم كلك تأخـذ بعضـها فـإ

والضــوابط والقواعــد ؛ ألن هــذا أنفــع لطالــب العلــم مــن معرفــة املســائل الفرديــة ، معرفــة املســائل الفرديــة يشــرتك فيهــا 

جنــد يف   العــامي وطالــب العلــم لكــن اجلمــع بــني النظــائر ومجــع القواعــد والضــوابط هــذه مفيــدة لطالــب العلــم ، فمــثال

كتب الفقهاء تعلـيالت دائمـة لألحكـام الشـرعية ، لـو أن طالـب علـم قيـدها هـذه التعلـيالت لكانـت ضـوابط ينبـين 

عليهـــا مســـائل كثـــرية ، وبإمكانـــه إذا رأى أن هـــذه الضـــوابط ال ينضـــبط وأنـــه ينـــتقض يف بعـــض املســـائل أن يســـأل 



تنــتقض العلــة ؟ ألنــه قــد يظــن طالــب علــم أن هــذه ويبحــث مــع مــن هــو أكــرب منــه يف العلــم ويقــول ملــا نعلــل ــذا مث 

العلة منتقضة وهي يف احلقيقة غري منتقضة لكن يشتبه عليه األمر ، يتشبه األمر فـيظن أـا منتقضـة ولكنهـا ليسـت 

منتقضــة ألن الصــورة الــيت نقضــت ــا يكــون بينهــا وبــني مــا تقتضــيه هــذه القاعــدة وهــذا الضــابط فــرق ال يشــعر بــه 

 ؛ لــذلك ينبغــي لطالــب العلــم أن جيمــع الضــوابط والقواعــد واملســائل املتماثلــة حــىت يــدرك العلــم طالــب علــم الصــغري

متامــا ؛ أمــا العلــم الســطحي الــذي يلقطــه اإلنســان كمــا يلقــط اجلــراد حبــة حبــة فهــذا يوشــك أن يطــري وال ينتفــع بــه 

عليــه كــد ؤ هــو مــا ذكــرت هنــا وأصـاحبه ؛ لكــن العلــم الراســخ الــذي يــتمكن اإلنســان بــه تطبــق املسـائل علــى أصــوهلا 

مبعرفــة الضــوابط والقواعــد واجلمــع والتقســيم حــىت حيصــل اإلنســان علــى العلــم ؛ مث إنــه مــن املعلــوم الســيما يف عصــرنا 

احلاضر لكثرة طلبة العلم وهللا احلمد ولقصور بعض الطلبة من وجـه آخـر حتصـل االختالفـات ، حتصـل االختالفـات 

بني من تسمعون من اخلارج فيحصل اللـبس علـى طالـب العلـم ، وذلـك أن بعـض  بني مدرسيكم مثال يف الكلية أو

النـاس يكـون شـغوفا بـالعلم حمبـا للنفـع فيتسـرع يف نشـر مـا يـراه علمـا بـني النـاس مـن أجـل أن ينتفـع بـه النـاس ولكنـه 

مـن املسـائل  يكون فيه خلل فيلتبس على طالب العلم ؛ وهلـذا حيسـن إذا رأى اإلنسـان مـن النـاس اختالفـا يف شـيء

أن ينـاقش فيهــا مــن يكـون بيــنهم االخــتالف حــىت يتبـني األمــر ؛ ألن بعــض النـاس ينظــر إىل املســائل أو إىل الــدالئل 

بعــني واحــدة فيحصــل بــذلك خلــل كثــري ؛ ورمبــا يكــون قاصــر العلــم أو قاصــر الفهــم فيشــتبه عليــه األمــر ويكــون حمبــا 

كــان علــى خــالف احلــق ؛ ألنــه حيــب أن ينشــر العلــم ؛ ومــا كثــرة لنشــر العلــم فينشــر مــا تبــني لــه أو مــا ظهــر لــه وإن  

الرسائل اآلن أو النشرات اليت تنشـر حـىت علـى أبـواب املسـاجد تلصـق وعلـى اجلـدران ببعيـد فـإن مـن هـذه النشـرات 

مــا هــو خطــأ قطعــا أنــه خطــأ إمــا أحاديــث موضــوعة أو ضــعيفة أو أحكــام خطــأ ، كــل هــذا مــن حمبــة بعــض النــاس 

علــى غــري أســاس ، يف مثــل هــذه األمــور ينبغــي التحــرز منهــا وأن يبحــث اإلنســان وينــاقش حــىت  لنشــر علمــه لكــن

يكون على بينة ؛ أحببنا أن نقول هذه الكلمة يف افتتاح الـدرس بعـد شـهر رمضـان املبـارك أعـاده اهللا علينـا وعلـيكم 

جيــد مــن نفســه أن معــه نشــاطا يف  بــاخلري والــيمن والربكــة ؛ ألن هــذه يكــون اإلنســان فيهــا نشــيطان نيموعلــى املســل

استقبال وقته يف طلب العلم ـ نسـأل اهللا لنـا ولكـم العـون ـ ؛ أمـا اآليـة الـيت قرأمتوهـا اآلن فقـد فسـرناها فيمـا أظـن أو 

(( الرجـــال قوامـــون علـــى النســـاء بمـــا فضـــل اهللا بعضـــهم علـــى بعـــض وبمـــا أنفقـــوا مـــن  . فســـرنا أكثرهـــا ؟ نعـــم

صـــيغة مبالغــة أو نســبة ، واملــراد بالقيـــام هنــا لــيس القيــام الـــذي هــو الوقــوف علـــى  هــذه أمــوالهم )) (( قوامــون ))

أي بالواليــة والســلطة فيحتمــل أن تكــون نســبة وحيتمــل أن تكــون  (( قوامــون ))رجليــه ولكنــه قيــام الواليــة ، فمعــىن 

ولـذلك وامـون علـى النسـاء )) (( الرجـال قمبالغة وحيتمل املعنيني مجيعا النسـبة واملبالغـة ؛ فالرجـل قـوام علـى املـرأة 

(( علـى النسـاء بمـا فضـل اهللا تكون هلم الوالية والقضاء واإلمارة وغري ذلـك ممـا فيـه سـلطة دون السـلطة ؛ وقولـه: 



البــاء هنــا للســببية ، و" مــا " حيتمــل أن تكــون مصــدرية وحيتمــل أن تكــون موصــولة ؛ فــإن   بعضــهم علــى بعــض ))

 (( بما فضل اهللا بعضـهم علـى بعـض ))كانت موصولة احتاجت إىل عائد كانت مصدرية مل حتتج إىل عائد وإن  

فعلى القول بأا مصدرية يكون تقدير الكالم: بتفضيل اهللا بعضهم على بعض ؛ وعلـى أـا موصـولة يكـون تقـدير 

 (( يأكــل ممــاالكــالم: بالــذي فضــل اهللا بــه بعضــهم علــى بعــض ، ويكــون العائــد حمــذوفا حبــرف اجلــر كقولــه تعــاىل: 

أي منــه ، ممــا تشــربون منــه ؛ وحــذف العائــد اــرور جــائز إن اتفــق احلرفــان  تــأكلون منــه ويشــرب ممــا تشــربون ))

 (( بمــــا فضــــل اهللا بعضــــهم علــــى بعــــض ))التفضــــيل مبعــــىن الزيــــادة  (( بمــــا فضــــل اهللا ))لفظــــا ومعنــــا ؛ وقولــــه: 

شجاعة وكل شـيء ، مجيـع اخلصـال واألخـالق والتفضيل بني الرجال والنساء ظاهر ، يف العقل والتفكري واجلسم وال

جنــد أن الرجــال مفضــلون علــى النســاء ، وهــذا التفضــيل باعتبــار اجلــنس فــال يــرد علينــا أنــه يوجــد مــن النســاء مــا هــو 

أفضــل مــن كثــري مــن الرجــال ألننــا إذا قلنــا بتفضــيل اجلــنس صــار العــربة بــالعموم ال باخلصــوص ، كمــا نقــول مــثال: 

ي التــابعني ، لكــن هــذا يعــين أن كــل واحــد مــن التــابعني أفضــل مــن كــل واحــد مــن تــابعي التــابعون أفضــل مــن تــابع

(( بمــا فضــل اهللا بعضــهم علــى إذ يوجــد يف تــابعي التــابعني مــن هــو أفضــل مــن كثــري مــن التــابعني ؛ فقولــه: تــابعني 

أ ... ال د فيقـول رجـال أي من حيث اجلملة ال باعتبـار كـل فـرد ؛ وهلـذا ال يـرد علينـا أو ال يـورد علينـا مـور  بعض ))

(( بمــا فضــل اهللا بعضــهم علــى يعــرف تقابلــه امــرأة ذكيــة فامهــة تعــرف ؛ نقــول هــذا ال عــربة بــه بــل العــربة بــاجلنس 

 بعض وبما أنفقوا من أموالهم )) 

 


